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‘t Winkeltje van Ter Aa
Op 14 juni is men begonnen met het verbouwen van                                  
’t winkeltje. En natuurlijk brengt dat wat problemen met zich 
mee, maar de laatste week van juni hoopt men de klus geklaard 
te hebben. Er komt zo’n 11 m2 bij. In het nieuwe gedeelte zullen 
de nieuwe diepvrieskasten komen te staan en komen er ook 
een aantal schappen bij. Op die manier wordt het assortiment 
aan artikelen aanzienlijk uitgebreid.

Vakantietijden
In de vakanties worden de winkeltijden aangepast. De 
schoolvakantie is van 10 juli t/m 26 augustus. De winkel is dan 
open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur.

Fase 2
Afgelopen 26 mei is er een bewonersavond geweest 
voor de mensen van fase 2. Dit betreft Dorpsstraat oost, 
Honderdschelaantje, M.v.Zantenstraat en de Ruwielstraat. Dit 
was de tweede avond voor deze bewonersgroep. Men heeft 
gekozen voor een woonerf (m.u.v. de Dorpsstraat). Het grote 
voordeel is dat er minder hard gereden wordt, dus stapvoets. 
De veiligheid wordt dan ook vergroot. Ook mag men zelf de 
bomen uitzoeken die geplant worden. Het beleid is: wanneer er 
een boom weg gaat, er een nieuwe boom wordt teruggeplaatst. 
Een heikel punt blijft het parkeren in deze wijk. Hopelijk wordt 
hier nog een mooie oplossing voor gevonden.

Ouderenmaaltijd
De maaltijd wordt gehouden op donderdag 13 juli, maar niet 
in “Ons Genoegen“, maar in……………… U snapt het al, dat is 
nog een verrassing. Wel moet u zich, als u mee wilt, opgeven 
voor dinsdag 4 juli bij (Truus 231821 of Ineke 232143) dit i.v.m. 
reserveren. Hier kunt u zich ook opgeven als u van huis gehaald 
wilt worden. We vertrekken om 15.30 uur bij het Dorpshuis 
“Ons Genoegen“, dus als u om 15.15 uur aanwezig bent komt 
het goed en krijgt u een kopje koffie of thee. We hopen op mooi 
weer, maar neemt u voor de zekerheid een vestje mee. Tussen 
20.30 uur en 21.00 uur hopen we weer thuis te zijn. Wij kijken 
ernaar uit en we hopen, u ook. Groet Truus, Roos en Ineke.

Klachten?
Over het dorp, door bijvoorbeeld defecte lantaarnpalen, 
losse stoeptegels en dergelijke, neem dan contact op met 
de gemeente Stichtse Vecht via TIC (telefonisch informatie 
nummer) 14 0346 of via www.stichtsevecht.nl, formulier 
“melding leefruimte”.

Zelfredzaam Thuis,
is in deze komende maand wat slechter te bereiken, vanwege 
regelmatige afwezigheid door opgenomen vakantie dagen. 
De uitleen is eventueel wel te bereiken via de beheerder van 
het Dorpshuis. Zijn telefoonnummer staat onder aan deze 
nieuwsbrief. En hij weet de sluiproute voor calamiteiten. De 
uitleen voldoet duidelijk aan een behoefte. “Draaienezen” weten 

Agenda
13 juli   Ouderenmiddag
15 juli   Oud papier
16-17 augustus  VakantieBijbelDagen
19 augustus  Oud papier

met grote regelmaat de weg te vinden voor krukken, rolstoel, 
rollator of een van de andere attributen die ondertussen in 
het magazijn aanwezig zijn. De voorraad groeit nog steeds, al 
is er nog wel een verlanglijstje. Zo zou een extra stel krukken 
zeer welkom zijn en ook bedverhogers zijn nog niet voorradig. 
Dus mocht u iemand spreken die zoiets op zolder heeft liggen, 
zeer welkom! Soms is er een telefoontje van iemand buiten ons 
dorp, met een vraag iets te mogen lenen, zo’n situatie wordt 
dan even bekeken en mocht er een uitleen uit voortvloeien 
dan wordt daarvoor een kleine vergoeding gevraagd. Ook 
een manier om wat ontbrekende dingen bij elkaar te sparen. 
Maar in eerste instantie is de uitleen er dus voor dorpsgenoten 
en buitengebied.  U heeft natuurlijk al begrepen dat er wel 
artikelen worden uitgeleend maar niet verkocht! Als de 
voorraad rollators, rolstoelen etc. te groot wordt gaat het naar 
de stichting “Goud” in Roemenië. Natuurlijk met goedvinden 
van de schenker. Er is daar een kleine gemeenschap waar zelfs 
de eerste levensbehoeften vaak niet voorhanden zijn. Waar 
geen geplaveide wegen bestaan en de medische zorg ver onder 
de maat is. Deze mensen zijn heel blij met elke ondersteuning. 
Dus om die reden geen koopmogelijkheden bij de uitleen in 
Nieuwer Ter Aa. Bij het winkeltje hangt een uitleenlijst met de 
artikelen die u kunt lenen. En bij de kassa liggen een aantal 
exemplaren voor wie het thuis wil bekijken. Natuurlijk wensen 
we iedereen een heerlijke onbezorgde zomer, waar “zorg- en 
leenvragen” niet aan de orde zullen zijn. Maar mocht het mis 
gaan dan mag u altijd bellen met Cok Wiebes. Tel.0294 234571. 
En bij herhaling geen gehoor? Bel dan de beheerder van het 
Dorpshuis.  

Opening Pierenbad
Zaterdagmiddag hebben Roel van Selm en Yentl den Hartog 
d.m.v. het doorknippen van het afzetlint het pierenbadje 
geopend. Marcia, de moeder van Yentl, en verzorgster van het 
badje had ons vooraf verteld hoe het verloop van de bouw 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 augustus aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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van het pierenbad was gegaan en wie en wat er gesponsord 
was. Nadat de kinderen de ballonnen hadden geknald en 
wij allemaal genoten hadden van een ijsje zijn de vaders en 
bedrijven getrakteerd op een kleine attentie en hebben de 
kinderen nog hun hand op de rand van het badje mogen 
zetten. Zo hebben we weer een prachtig bad waar we hopelijk 
weer jaren plezier van hebben! Met dank aan de bedrijven die 
materiaal hebben gesponsord:
De Bedijking bouwmaterialenhandel
Boerderijcamping Demmerik
Aannemersbedrijf Kroese
Minikraan van Selm
Van Selm hoveniersbedrijf
Jaco van Sligtenhorst Hovenier
Wallaard Noordeloos b.v.
H.O. Gebr. Van Walraven

Ingezonden (1)
Huishoudelijke hulp  gevraagd voor de maandagochtend, van 
8:30 – 12:30 uur. Tel: 0346 – 264848.

Ingezonden (2)
Sinds enige weken komt het voor dat er een Drone waar 
te nemen is boven de woningen in Nieuwer ter Aa en dus 
ook boven de bewoners. Dit is bij wet verboden, er mag 
niet gevlogen worden boven woningen en mensen. Hier 
staat een hoge boete op. Bij deze willen wij degene die hier 
verantwoordelijk voor is, dringend verzoeken de inzet van de 
Drone boven Nieuwer ter Aa te stoppen.

Ingezonden (3)
Donderdag 1 Juni 2017; het fietsen van de Alpedu6. Na alle 
voorbereidingen ter plaatse, het regelen van kaarsjes op de 
berg, ophalen startnummer, banner inleveren, trainingen op 
zondag en maandag op de berg, masseren, spullen pakken 
stap ik dan eindelijk op donderdagmorgen om half drie uit 
mijn bed. Met de auto naar beneden begeven Britt en ik ons 
naar de start. Patricia en Tanja gaan lopen en Peter, Marten en 
Rene dalen af en starten iets eerder op de fiets. Rond vijf uur 
dan toch echt over de start, een groot lint van mensen die lopen 
en fietsen. Ik probeer een rustig tempo aan te houden van 7 
km per uur en eigenlijk gaat de eerste klim razendsnel. Zonder 
stoppen,  2 keer een mooie foto maken is bocht 1 al snel in zicht. 
Dichtbij ons huisje gekomen zie ik daar onverwachts Robert Jan 
foto’s staan te maken. Wat een mooie verrassing. Ik vlieg door 
de eerste finish binnen 1 uur 58 min. Een heerlijk voetenbadje 
van Yvette want ik heb koude voeten, wat eten en een schoon 
shirtje en dan de afdaling naar beneden. Even stilstaan bij 
het kaarsje van Papa en weer verder. Het is koud en totaal 
verkleumd kom ik beneden. Ik besluit mezelf te verwennen met 
een massage en ik krijg wat warms te drinken. De tweede klim 
gaat van start. ook deze gaat voorspoedig, er staan veel mensen 

langs de weg en ze weten allemaal mijn naam ( toch handig je 
voornaam op het stuurbordje). Al snel kom ik aan bij bocht 7, 
bij het kerkje, daar hoor ik joehoe; en daar staan Allie en Callista 
mij op te wachten, weer een mooie verrassing! En we komen 
direct op TV. De volgende finish film ik en wat een nieuwe 
geweldige ervaring. Mijn rug doet zeer dus ja hoor daar gaat 
madame weer naar de massage, heerlijk. Het is ondertussen 
een uur of elf en na een pauze daal ik weer af naar beneden. 
Je voelt dat het behoorlijk warm is geworden en heel rustig 
ga ik verder. Ik kan blijven trappen en in iedere bocht besluit 
ik wel even wat te drinken en te stoppen. Wat een feest, wat 
een gevoel en wat fijn dat er zoveel mensen staan met muziek, 
maar vooral water, bouillon, stukjes fruit en dropjes. Bij bocht 
7, het kerkje, staan de supporters ondertussen die de lift naar 
beneden hebben genomen. De derde klim gaat langzamer en 
ik voel dat de energie afneemt. In de laatste 2 bochten spreek ik 
met een jongen die zijn moeder kort geleden heeft verloren en 
samen bepalen we dat we er na de finish mee stoppen. Het is 
goed zo. Ik heb de foto van Lotte en Sanne in mijn handen, kijk 
nog eens naar de foto van Papa en Appie op mijn fiets en til vlak 
voor de finish mijn fiets op. Ik zie een man op een bed aan de lijn 
staan en ik geef hem een hand. Een gevoel van vermoeidheid 
maar ook een gevoel van YES YES YES. We hebben met elkaar 11 
miljoen euro bij elkaar gehaald en laten we hopen dat Kanker 
weer op allerlei manieren voor een ieder aangepakt kan worden. 
Bedankt voor de onwijs bijzondere ervaring, waarin ik vrienden 
voor het leven heb gemaakt. Op Zaterdag pak ik mama stevig 
vast, ze heeft de meisjes opgevangen. Lotte en Sanne lopen met 
het paaltje van de Alpedu6 naar de begraafplaats en bij Papa 
staat nu een mooie herinnering aan dit bijzondere evenement. 
Liefs Sandra

Bouw je weer mee?!
Op D.V. 16 en 17 augustus 2017 organiseren beide kerken van 
Nieuwer Ter Aa twee VakantieBijbelDagen. Dit jaar staat de 
Toren van Babel centraal. We zullen hierover vertellen en met 
elkaar over doorpraten. En ook gaan we weer mooie knutsels 
en bouwwerken maken. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van 
harte welkom, opgeven is niet nodig. De locatie is Dorpshuis 
Ons Genoegen. Beide middagen ben je welkom vanaf 11.50 
uur. Om 12.00 uur starten we met een lunch en om 16.00 uur 
sluiten we af. Als afsluiting zullen we op 17 augustus om 19.00 
uur weer een vuur ontsteken op het grasveld  achter de school.
Ben je ouder dan 12 jaar en vind je het ook leuk om te komen? 
Dan ben je van harte welkom om de jongere kinderen een 
handje te helpen! Houd voor meer informatie ook onze 
Facebook-pagina ‘VakantieBijbelDagen Nieuwer Ter Aa’ in 
de gaten.  Wij zullen hier o.a. de dagindeling en eventuele 
wijzigingen plaatsen. Contactpersoon voor de middagen is          
Bianca de Jong, bianca.dejong@xs4all.nl of 0294-230737


